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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Produk kecantikan pada saat ini telah berkembang sedemikian rupa, 

seiring dengan perubahan pola hidup dan peningkatan pendapatan 

masyarakat serta tingkat pendidikan yang tinggi. Perubahan pola hidup dan 

peningkatan pendapatan masyarakat menyebabkan konsumsi masyarakat 

akan produk kecantikan mengalami perkembangan yang pesat. 

Kosmetika yang merupakan produk kecantikan, dimana sebagian 

besar konsumennya wanita, sudah bukan merupakan kebutuhan kedua 

tetapi merupakan kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi. Dan seperti 

telah kita ketahui, bahwa wanita dan kecantikan merupakan dua ha1 yang 

tidak dapat dipisahkan, karena wanita sesuai dengan kodratnya selalu ingin 

menjaga kecantikan dan keindahan dirinya, sehingga dalam penampilannya 

selalu terlihat menarik. Salah satu sarana untuk tampil menarik adalah 

dengan menggunakan kosmetika. 

Dewasa ini kosmetika yang beredar di pasaran dibedakan dalam 

dua jenis, yaitu kosmetika tradisional dan kosmetika modern. Yang 

dimaksud dengan kosmetika tradisional adalah kosmetika yang bahan 

bakunya berasal dari bahan-bahan alami, seperti tumbuh-tumbuhan yang 

secara turun-temurun telah dikenal sebagai bahan-bahan berkhasiat bagi 

kecantikan. Sedangkan kosmetika modern adalah kosmetika yang bahan 

bakunya merupakan campuran antara tumbuhan dan unsur kimia. 

http://mb.ipb.ac.id



Perkembangan industri kosmetika di lndonesia sudah dimulai sejak 

tahun 1910, yang berawal dari industri rumah tangga yang menghasilkan 

kosmetika tradisional, seperti lulur, mangir, bedak dingin dan sebagainya. 

Pada tahun 1996, banyak produsen lokal maupun internasional yang 

membuka usaha di lndonesia, untuk memperebutkan pangsa pasar 

kosmetika lndonesia yang terus meningkat walaupan pada masa-masa 

krisis ekonomi. 

Sejalan dengan perkembangan industri kosmetika di lndonesia dan 

masuknya produk-produk impor yang berasal dari Perancis, Amerika, 

Jerman dan sebagainya, semakin ketat pula persaingan yang dihadapi oleh 

produsen-produsen lokal. Dimana setiap perusahaan menawarkan 

spesialisasi masing-masing dan saling berlomba-lomba untuk mendapatkan 

kepercayaan konsumen, yaitu dengan cara memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen. Cara ini digunakan agar dapat bertahan dalam 

industri ini serta dapat memenangkan persaingan. Dan sebaliknya, 

produsen yang tidak mendapatkan kepercayaan dari konsumen akan 

tersingkir dan kalah dalam persaingan. 

Untuk dapat bertahan dan memenangkan persaingan, setiap 

perusahaan berusaha untuk memberikan identitas pada produknya, yang 

akan membedakan dengan produk pesaing. Biasanya identitas yang 

diberikan oleh perusahaan adalah dalam bentuk nama merek, slogan dan 

logo dari perusahaan yang identik dengan produk yang ditawarkan. 

Salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang kosmetika, 

khuswsnya kosmetika tradisional adalah PT.MUSTIKA RATU, produk 
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perusahaan rnerupakan produk yang rnenggunakan resep tradisional 

terbuat dari berbagai rnacarn turnbuh-turnbuhan, yang berasal dari keraton 

dan telah digunakan secara turun ternurun serta telah terbukti khasiatnya. 

Persaingan yang semakin ketat dalarn industri kosrnetika rnembuat 

PT.Mustika Ratu segera menutup peluang yang rnungkin akan di isi oleh 

pesaingnya dengan rneluncurkan produk-produk kosrnetika baru. Dalam 

pernasaran kosrnetika tradisional Indonesia, PT.Mustika Ratu rnerupakan 

market leader, dirnana dalarn rnelaksanakan pernasaran kosrnetika ini, 

perusahaan rnenghadapi beberapa pesaing utarnanya, yaitu PT.Martina 

Berto, PT.Unilever dan PT.Martha Tilaar. 

Pada Tabel 1.1 di bawah ini dapat dilihat perturnbuhan penjualan 

PT.Mustika Ratu di Jakarta dalarn beberapa tahun terakhir. 

Tabel 1.1 Perturnbuhan Penjualan PT.Mustika Ratu di Jakarta tahun 
1995-1 999 (Milyar Rupiah) 

Surnber : Divisi Penjualan PT.Mustika Ratu-Jakarta, 2000 

B. ldentifikasi Masalah 

Dalarn menghadapi persaingan industri kosmetika yang semakin 

ketat, rnendorong setiap perusahaan untuk menerapkan strategi yang 

terbaik, agar dapat bertahan dan rnenang dalarn persaingan. Dimana setiap 

perusahaan berusaha untuk melakukan diferensiasi produk dengan product 
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line extension, yang akan rnernperkenalkan produk-produk baru yang 

berbeda dari produk pesaingnya, karena perusahaan menginginkan 

pendapatan yang lebih besar. 

PT.Mustika Ratu adalah induk perusahaan yang rnemproduksi 

beberapa jenis kosrnetika. Yang dalarn kenyataannya banyak rnasalah 

dihadapi, salah saiunya adalah pernberian merek pada produk baru. 

Dimana perusahaan dihadapkan pada dua pilihan yaitu rnernberikan rnerek 

yang sarna uhtuk lini produk baru atau rnemberikan rnerek yang baru sama 

sekali. Dengan resiko, apabila rnemberi merek yang sarna pada produk 

baru, maka akan rnenurunkan nilai rnerek di mata konsumen apabila lini 

produk baru gagal di pasaran. Tetapi di lain pihak, pernberian rnerek yang 

sarna akan rnendorong penjualan, karena konsurnen telah mengenal 

produk tersebut dan dapat menekan biaya promosi. 

Pernberian rnerek pada suatu produk akan rnernpengaruhi 

kelangsungan hidup perusahaan dan image yang akan tirnbul di benak 

konsurnen. Oleh karenanya, perusahaan harus tepat dalarn rnengarnbil 

keputusan dan strategi rnereknya. 

Berdasarkan uraian di atas, rnaka rnasalah penelitian ini dapat 

diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Meningkatnya tingkat persaingan produk-prpduk kosrnetika di tanah 

air, yang disebabkan oleh rnernbanjirnyz produk-produk kosrnetika 

lokal dan irnpor dengan rnerek-rnerek terkenal rnengakibatkan 

PT.Mustika Ratu dihadapkan pada persaingan rnerek yang sernakin 

tajarn. 
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2. Dengan kondisi yang dihadapi seperti tersebut di atas, apakah 

PT.Mustika Ratu sudah rnengarnbil langkah yang tepat dalarn 

menetapkan kebijakan dan strategi rnereknya? 

C. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah kebijakan dan strategi pernberian rnerek yang 

dilakukan oleh PT. Mustika Ratu? 

2. Bagairnana penilaian atau persepsi konsurnen terhadap rnerek 

Mustika Ratu? 

3. Faktor-faktor atribut rnerek dan produk apakah yang rnenjadi 

perhatian konsurnen dalam rnernbeli produk Mustika Ratu? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berkaitan dengan perurnusan rnasalah di atas, tujuan dari pada 

penelitian ini adalah : 

1. Mengidentifikasi dan rnengevaluasi kebijakan dan strategi pemberian 

rnerek yang dilakukan oleh PT. Mustika Ratu. 

2. Mengidentifikasi dan rnenganalisa penilaian atau persepsi konsurnen 

terhadap rnerek Mustika Ratu. 

3. Mengidentifikasi dan rnenganalisa faktor-faktor atribut rnerek dan 

produk apakah yang rnenjadi perhatian konsurnen dalarn rnernbeli 

produk Mustika Ratu. 
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Sedangkan kegunaan penelitian ini bagi penulis adalah : 

1. Sebagai penerapan atas disiplin ilrnu yang telah diperoleh selama 

rnengikuti perkuliahan di Program Magister Manajemen Agribisnis 

lnstitut Pertanian Bogor khususnya bidang perkuliahan Manajernen 

Pemasaran. 

2. Mengembangkan kemampuan pernikiran konseptual bagi 

pernecahan permasalahan di dunia nyata. 

Adapun penelitian ini bagi perusahaan dan masyarakat umum 

diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi bagi perusahaan rnengenai kebijakan 

pemberian merek yang telah diterapkan oleh perusahaan. 

2. Memberikan rekomendasi bagi perusahaan dalam menentukan 

kebijakan dan menetapkan strategi pernberian mereknya agar merek 

perusahaan dapat bersaing di pasar. 

3. Sebagai bahan informasi bagi rnasyarakat urnum segala sesuatunya 

mengenai produk yang dikonsurnsinya. 

4. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan penelitian lanjutan 

untuk penelitian-penelitian yang sejenis. 
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